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ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΜΔΡΛΔΜΗ ΘΩΜΑ 

Α. Να μεηαθράζεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηα παρακάηω αποζπάζμαηα: 

Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello 

superavit et Saguntum vi expugnavit. Postea Alpes, quae Italiam ab Gallia seiungunt, 

cum elephantis transiit. Ubi in Italia fuit, apud Ticinum, Trebiam, Trasumenum et 

Cannas copias Romanorum profligavit et delevit. 

quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi verum etiam imperiti, si in hunc 

animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent. Nunc intellego, si iste in 

Manliana castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum fore, qui non videat 

coniurationem esse factam, neminem tam improbum, qui non fateatur. 

Quamvis infesto et minaci animo perveneras, cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi 

non succurrit: «intra illa moenia domus ac penates mei sunt, mater coniunx 

liberique» ? Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur ; nisi filium haberem, 

libera in libera patria mortua essem. 

 

Μονάδες 40 

 

Β. Παραηηρήζεις 

 

1.α. Να γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο: 

Carthaginiensis: Αθαηξεηηθή  εληθνύ αξηζκνύ ζην αξζεληθό γέλνο 

bello: αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ αξηζκνύ 

elephantis: γεληθή πιεζπληηθνύ αξηζκνύ  

vi: ίδηα πηώζε ζηνλ άιιν αξηζκό, ζην ίδην γέλνο 

ticinum: νλνκαζηηθή εληθνύ αξηζκνύ 

quorum: αθαηξεηηθή εληθνύ αξηζκνύ  



 

 

mater: γεληθή πιεζπληηθνύ αξηζκνύ 

moenia: γεληθή πηώζε ζηνλ ίδην αξηζκό 

neminem: Αθαηξεηηθή πηώζε εληθνύ θαη γεληθή πιεζπληηθνύ αξηζκνύ νπδεηέξνπ 

Μονάδες 10 
 

β. Nα γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζέλα από ηα παξαθάησ επίζεηα: 

minaci: ην αληίζηνηρν επίξξεκα ζηνπο ηξεηο βαζκνύο 

stultum: ηνλ ίδην ηύπν ζηνπο άιινπο βαζκνύο 

libera: ηελ αηηηαηηθή θαη αθαηξεηηθή εληθνύ ζην νπδέηεξν γέλνο ζπγθξηηηθνύ θαη 

ππεξζεηηθνύ βαζκνύ. 

Μονάδες 5 
 

2.α. Nα γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζέλαλ από ηνπο παξαθάησ 

ξεκαηηθνύο ηύπνπο: 

superavit : αθαηξεηηθή γεξνπλδίνπ 

transiit : β΄ πιεζπληηθό πξόζσπν πξνζηαθηηθήο ηνπ κέιινληα 

seiungunt : ην ίδην πξόζσπν ζηελ ππνηαθηηθή ηνπ κέιινληα ηεο ίδηαο θσλήο 

(λα ιεθζεί ππόςε ην ππνθείκελν) 

factum esse : απαξέκθαην ηνπ κέιινληα ζηελ ίδηα θσλή 

videat : β΄ πιεζπληηθό πξόζσπν ζηελ ππνηαθηηθή ηνπ παξαηαηηθνύ θαη ζηελ 

πξνζηαθηηθή ελεζηώηα ζηε θσλή πνπ βξίζθεηαη 

peperissem : νλνκαζηηθή πηώζε εληθνύ αξηζκνύ αξζεληθνύ γέλνπο ηνπ 

γεξνπλδηαθνύ 

oppugnaretur : απαξέκθαην Μέιινληα ζηελ ίδηα θσλή 

mortua essem : γ΄ πιεζπληηθό πξόζσπν νξηζηηθήο ελεζηώηα  

Μονάδες 9 
 

β. pervenerit : Να γξάςεηε όιεο ηηο κεηνρέο ηνπ ξήκαηνο ζηελ νλνκαζηηθή πηώζε 

ηνπ εληθνύ αξηζκνύ αξζεληθνύ γέλνπο. 

transiit : Να γξάςεηε ην ίδην πξόζσπν ζηελ ππνηαθηηθή ελεζηώηα, παξαηαηηθνύ θαη 

κέιινληα (λα ιεθζεί ππόςε ην ππνθείκελν). 

Μονάδες 6 
 



 

 

3.α. Να κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηελ παξαθάησ άζθεζε θαη λα ζπκπιεξώζεηε 

ηα θελά, ώζηε λα θαίλεηαη ν ζπληαθηηθόο ξόινο ηεο θάζε ιέμεο. 

annos   : είλαη ................ ζην ................ 

cum elephantis(και αιηιολόγηζη: είλαη ................ ζην ................ 

quorum  : είλαη ................ ζην ................ 

improbi(και αιηιολόγηζη): είλαη ................ ζην ................ 

in hunc  : είλαη ................ ζην ................ 

tibi  : είλαη ................ ζην ................ 

domus: είλαη ................ ζην ................ 
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β. • Ubi in Italia fuit, 

    • si iste in Manliana castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum 

fore 

Να αλαγλσξίζεηε ην είδνο ησλ παξαπάλσ πξνηάζεσλ (κνλάδεο 2), ηνλ ηξόπν 

εηζαγσγήο ηνπο (κνλάδεο 2) θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ έγθιηζε θαη ην ρξόλν εθθνξάο 

ηνπο (κνλάδεο 4).Η δεύηεξε πξόηαζε λα κεηαηξαπεί ζε ππνζεηηθό ιόγν πνπ λα 

δειώλεη ην δπλαηό ή πηζαλό ζην παξόλ-κέιινλ( κνλάδεο 2) 

Μονάδες 10 
4.α. qui non videat coniurationem esse factam ( a Catilina) 

Να κεηαηξέςεηε ηελ παζεηηθή ζύληαμε  ηνπ απαξεκθάηνπ ζε ελεξγεηηθή. 

Μονάδες 3 
 

β. ? «intra illa moenia domus ac penates mei sunt, mater coniunx liberique» ? 

Να κεηαηξέςεηε ηελ παξαπάλσ πξόηαζε ζε πιάγην ιόγν, αθνύ ηελ εμαξηήζεηε από 

ηε θξάζε mater rogavit. 

Μονάδες 3 

γ. Quamvis infesto et minaci animo perveneras 

Να επαλαδηαηππώζεηε ηελ πξόηαζε, ώζηε λα εθθξάδεηαη απαγόξεπζε θαη κε ηνπο 
δύν ηξόπνπο. 

Μονάδες 2 
δ. nisi haberem 

Να κεηαηξαπεί ζε κεηνρή 
Μονάδες 2 

ε. «intra illa moenia domus ac penates mei sunt, mater coniunx liberique» 



 

 

Να γξάςεηε ηελ επζεία εξώηεζε κε όινπο ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο. 
Μονάδες 3 

 

 

 


